
Dátum
Egy jegyre jutó 
nettó eszközérték

Bruttó hozam éves 
szinten (annualizált)

Bruttó hozam az adott 
évben (nominális)

Benchmark hozam* 
(nominális)

1998.05.12 100,000,000 1.000000
1998.12.31 258,292,179 1.124467 19.50% 12.45% 10.73%
1999.12.31 323,406,310 1.285064 14.28% 14.28% 16.09%
2000.12.31 538,272,600 1.421465 10.59% 10.61% 12.54%
2001.12.31 415,488,979 1.558651 9.65% 9.65% 11.54%
2002.12.31 355,512,686 1.686941 8.23% 8.23% 9.51%
2003.12.31 1,678,622,264 1.745343 3.46% 3.46% 5.99%
2004.12.31 2,785,383,476 1.948081 11.58% 11.62% 12.10%
2005.02.28 3,589,450,294 2.001121 16.84% 2.72% 2.03%

indulástól (2484 nap) 3,589,450,294 2.001121 10.73% 100.11% 11.85%
2484

2005.02.28
Összeg / érték 

(Ft)
Nettó eszközérték 
százalékában (%)

Kötelezettségek -22,493,914 -0.63%
Hitelállomány 0 0.00%
Költségek -7,454,116 -0.21%
     Alapkezelıi díj -4,890,989 -0.14%
     Letékezelıi díj -366,438 -0.01%
     Martketing költség ** -488,583 -0.01%
     Közzétételi költség -27,899 0.00%
     Könyvvizsgálói díj ** -576,628 -0.02%
     PSZÁF díj -146,575 0.00%
     Könyvelıi díj ** -957,004 -0.03%
Egyéb kötelezettség -15,039,798 -0.42%

Eszközök 3,611,944,208 100.63%
Folyószámla, készpénz 354,348 0.01%
Egyéb követelés 0 0.00%
Lekötött bankbetét 0 0.00%
Hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok 3,496,439,860 97.41%
     Diszkontkincstárgyek 922,582,117 25.70%
     MNB-kötvények 0 0.00%
     Államkötvények 2,047,931,634 57.05%
     Vállalati kötvények 128,609,588 3.58%
     Egyéb kötvények 0 0.00%
     Jelzáloglevelek 397,316,521 11.07%
     Külföldi kötvények 0 0.00%
Részvények 115,150,000 3.21%
     Tızsdei részvények 115,150,000 3.21%
     OTC részvények 0 0.00%
     Külföldi részvények 0 0.00%
Befektetési jegyek 0 0.00%
Kárpótlási jegy 0 0.00%
(Származtatott ügyletek) 0 0.00%
     (Határidıs ügyletek) 0 0.00%
     (Opciók) 0 0.00%
     (Egyéb származtatott ügyletek) 0 0.00%

Nettó eszközérték (saját tıke) 3,589,450,294 100.00%
     Belföldi befektetések 3,589,450,294 100.00%
     Külföldi befektetések 0 0.00%

Származtatott ügyletek bruttó értéke -117,270,000 -3.27%
Az Alap hitelfelvétele 0 0.00%
Zárolt vagy óvadékba adott eszközök 0 0.00%

Egy jegyre jutó nettó eszközérték 2.001121

** Tartalmazza az elızı évben ki nem fizetett, de elhatárolt költségeket is.

Concorde Befektetési Alapkezelı Rt.         1123 Budapest, Alkotás utca 50.          
Tel: 489-2299    Fax: 489-2290      www.cd.hu

Havi portfoliójelentés (2005. február 28.)

Concorde Rövid Futamidejő Kötvény (Fedezeti) Befektetési Alap
Nettó eszközérték

A Concorde Rövid Kötvény (Fedezeti) és a benchmark                       
hozamának alakulása az elmúlt 12 hónapban

Nettó eszközérték és az egy jegyre jutó nettó eszközérték alakulása az 
elmúlt 12 hónapban

A Concorde Rövid Kötvény (Fedezeti) Alap rövid bemutatása

Az Alap neve 2004. január 1. elıtt Concorde Fedezeti Befektetési Alap volt.
Befektetési politika: Az Alap nyilvános, nyíltvégő, a BAMOSZ kategorizálása
alapján hazai kötvény típusú befektetési alap. Az Alapkezelı célja, hogy
állampapírok, vállalati kötvények vásárlásával, valamint fedezeti üzletek kötésével az
Alap mőködési költségeit ellensúlyozva, a befektetık nettó hozama – alacsony
kockázat mellett – hosszabb távon meghaladja a rövid futamidejő állampapírok
hozamát. Amennyiben lehetıség nyílik rá, az Alapkezelı a tızsdei részvények és
BUX-index azonnali és a származékos piacai közötti félreárazásokat kihasználva
igyekszik arbitrázs ügyletek (azonnali részvény- vagy indexvásárlás határidıs
eladással fedezve) segítségével az állampapírok hozamát meghaladó hozamú
ügyleteket kötni.
* A benchmark 2002. április1-tıl az RMAX. Ezt megelızıen minden év elejétıl az
év végéig (illetve 2002. március 31-ig) a megelızı év utolsó 12 hónapos diszkont-
kincstárjegy aukcióján kialakult átlaghozam. Az Alap elsı, tört évére (1998) az
Alap indulása elıtti utolsó 12 hónapos diszkont-kincstárjegy aukció átlaghozama.
Forgalmazási költségek: A Befektetési Jegyek vétele jutalékmentes. A visszaváltási
jutalék maximum 500 Ft. (A Forgalmazó a saját üzletszabályának megfelelıen
ennél alacsonyabb visszaváltási jutalékot is meghatározhat.) Amennyiben a
Befektetési Jegy(ek) bármely tulajdonosa a legutoljára adott vételi megbízás
idıpontjától számított 5 munkanapon belül (T+5) ad visszaváltási megbízást,
akkor a Forgalmazó az 500 Ft-os díjon felül jogosult 2%-os visszaváltási jutalékot 
Mi történt az elmúlt hónapban?

Még a tavalyi utolsó negyedévben tapasztaltnál is nagyobb mértékben, a rövid
oldalon mintegy 120 bázisponttal, a hosszú oldalon pedig 40-60 bázisponttal
csökkentek a hozamok a magyar állampapírpiacon februárban. A hozamesés
hátterében a jelentıs mértékben csökkenı infláció (januárban 4.1%-os volt éves
szinten) és a külföldiek növekvı vásárlásai lehettek. Mindezek hatására a MAX-
index 3,67%-kal emelkedett a hónap folyamán. A hazai piac iránti növekvı külföldi
érdeklıdést jelezte az erısödı forint is, a hazai fizetıeszköz a sáv erıs szélét
közelíti. A jegybank Monetáris Tanácsa ezeket látva kénytelen volt a korábbiaknál
nagyobb mértékben, 75 bázisponttal 8,25 százalékra csökkenteni az irányadó
kamatlábat. A kötvénypiac pedig további mérsékléseket vár az elkövetkezı
monetáris ülésektıl is.

Február folyamán jelentıs, mintegy félmilliárd forintnyi tıke áramlott az Alapba.
A befolyó pénzekbıl éven belüli lejáratú állampapírokat vásároltunk. Emellett a
hónap második felében a hozamok esését követıen csökkentettük a 3-5 éves
futamidejő kötvények súlyát. Mindezek eredményeképpen február során tovább
csökkent az Alap kamatláb-érzékenysége, a portfolió módosított átlagideje egy év
alá süllyedt.                        
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Concorde Rövid Kötvény 
(Fedezeti)

Az alap múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövıbeni teljesítményre, hozamra.
Az alap kezelési szabályzata megtekinthetı a Concorde Rt. fiókjaiban és a forgalmazási helyeken.
Befektetési döntésük meghozatalakor a befektetıknek saját maguknak kell felmérniük a befektetéshez kapcsolódó kockázatokat és lehetıségeket.
Az oldalon megjelenı valamennyi információ kizárólag tájékoztatásul szolgál. Törekszünk ezen információk folyamatos frissítésére, ugyanakkor semmiféle felelısséget
nem vállalunk az információk esetleges hiányosságai, pontatlanságai miatt. A Concorde Befektetési Alapkezelı Rt. nem vállal felelısséget a jelen kiadvány alapján hozott
befektetési döntésért és annak következményeiért.


